"חינוך יהודי פלורליסטי :מגמות ואתגרים"
ו'-ז' באב תשס"ט  28-27ביולי 2009
יום ב' 27.7.09

בהיברו יוניון קולג' – רח' המלך דוד  13ירושלים

9:30-9:00

התכנסות והרשמה – חדר 104

10:00-9:30

פתיחה:ד"ר מיכל מושקט-ברקן וד"ר מיכאל גיליס ,יושבי ראש הכנס.
ברכות :הרב נעמה קלמן ,דיקן היברו יוניון קולג' ,ירושלים.
פרופ' מנחם הירשמן ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים.

11:30-10:00

הרצאת פתיחה" :פלורליזם ומחויבות יהודית"
פרופ' אבי שגיא
מנחה :ד"ר מיכאל מרמור

13:30-11:45

מושב " :1קווים מנחים בחינוך יהודי פלורליסטי"
יו"ר :ד"ר מרק רוזנשטיין

"אמת וענווה :עקרונות מנחים לקראת חינוך יהודי פלורליסטי"
ד"ר מיכאל מרמור וד"ר מיכל מושקט-ברקן
"דע מאין באת ולאן אתה הולך" :התחדשות יהודית בישראל – מיפוי סוגיות מרכזיות ותוצרים מצופים"
ד"ר חגית הכהן וולף
How to Determine a “Successful Jewish Education ”for Secular Jews in Israeli Mamlachti
Schools Dr. Ezra Kopelowitz and Mr. Meir Yoffe

14:15-13:30

ארוחת צהריים )במועדון הסטודנטים(
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16:00-14:15

מושב " :2חינוך יהודי פלורליסטי בבתי-ספר.
יו"ר :פרופ' איסה ארון

Careful! Unsteady ground! The Unstable Sociological Foundations of the Pluralistic Day School
Dr. Alex Pomson
From Freshmen to Graduates: The Influence of Pluralism on the Students of a North American
Pluralist Day School
Prof. Susan Shevitz

"דגמים של חינוך יהודי פלורליסטי העולים בשלושה בתי-ספר"
גב' רונית פולסקי

17:45-16:15

מושב  :3למהותו של החינוך היהודי הפלורליסטי
יו"ר :ד"ר ג'ון לויסון
Rival Versions of Pluralistic Jewish Education
Dr. Jen Glaser
"פלורליזם דתי סובלנות דתית וחינוך לתרבות יהודית :לכינונה של תשתית רעיונית-דתית לחינוך יהודי פלורליסטי"
פרופ' יהוידע עמיר
"משבר החינוך הפלורליסטי :בין דליבירציה ל"אחדות ההפכים""
ד"ר אבינועם רוזנק

18:30-17:45

"ארוחת ערב לחוקרים ומסיימי מחזור א' של תכנית המוסמך בחינוך יהודי עם התמחות בחינוך יהודי
פלורליסטי"  -ברחבת דשא פיינשטיין בהיברו יוניון קולג'.
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18:30

ערב פתוח לציבור  -התכנסות בבית כנסת של הקולג'.

"למנצח בנגינות – סימפוניה או צרמוניה?"

"פלורליזם בחינוך היהודי בישראל – דילמות מחיי בתי ספר בעיני המנהלים"
מנחה :ד"ר חגית הכהן-וולף
•
•
•
•
•

גב' ליסה לוי -מנהלת ביה"ס הניסויי יחד מודיעין
הרב ירמי סטביסקי  -מנהל ביה"ס התיכון התורני ע"ש פ' הימלפרב ,ירושלים
הרב אהרון קצב  -מנהל בי"ס תיכון דתי למדעים ,ע"ש זבולון המר ,בת-ים
גב' ברוריה סלע  -מנהלת בי"ס רמות חפר ,בית חינוך ניסויי קהילתי
הרב אופק מאיר  -מנהל מרכז חינוך ליאו באק ,חיפה

מגיב :הרב מיכאל מלכיאור

יום ג' 28.7.09

בבית מאירסדורף ,באוניברסיטה העברית בירושלים הר-הצופים

10:15-8:30

מושב " :4חינוך יהודי פלורליסטי בהקשרים תרבותיים שונים"
יו"ר :ד"ר האווי דיטשר

Pluralistic Approaches to Israel Education Curriculum
Dr. Lisa Grant
"לוח השנה העברי כמצע לשיח זהות רב-תרבותי"
ד"ר רינה חבלין
Monoreligious education in a pluralist framework. The case of Jewish RE in Finland
Dr. Martin Ubani
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12:15-10:30

מושב " :5חינוך יהודי פלורליסטי במרחב החילוני"
יו"ר :ד"ר זאב מנקוביץ

"לראות את הקולות"-תנאים הכרחיים להתחדשות בחינוך יהודי-פלורליסטי

גב' לאה ווהל-סגל
Multiple Religious and Secular definitions among Secular Adolescents in Israel
Dr. Zehavit Gross
"חינוך יהודי במרחב החילוני לשם מה? טקסונומיה של גישות אפשריות"
ד"ר איתן שיקלי

13:00-12:15

ארוחת צהריים

14:05-13:00

מושב " : 6ריבוי פנים במקורות"

ברכות מפרופ' ישראל ברטל ,דיקן הפקולטה למדעי הרוח ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים

יו"ר :ד"ר דוד לוין
"איכה הייתה לזונה אישה נאמנה  -השפעות לא מודעות של ערכים וחוויות חיים על הפלורליזם הפרשני"
ד"ר רוחמה וייס
"מחלוקת כמודל לחינוך יהודי פלורליסטי"
הרב ליאון וינר דאו

15:30-14:20

מושב  :7הרהורים ביקורתיים על חינוך יהודי פלורליסטי

יו"ר :פרופ' יונתן כהן
"עמנואל לוינס וחינוך יהודי פלורליסטי :הגות ,פרשנות והשקפה יהודית חינוכית"
ד"ר מיכאל גיליס
A Liberal Argument against Pluralistic Jewish Education
Prof. Michael Meyer

17:30-15:45

מושב מסכם
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אנא אשרו השתתפותכם במייל  ronitc@gmail.comאו בטלפון 02-6203364
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